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Messieurs les Conseillers municipaux, monsieur le Maire, monsieur le Directeur, mesdames 
et messieurs, 

  

Het is voor mij een groot genoegen om vandaag in Zaandam aanwezig te zijn ter gelegenheid 
van de presentatie van het schilderij “De Voorzaan en de Westerhem” van Claude Monet. 

  

Voor het groot publiek hoort Monet in Frankrijk bij de allergrootste schilders van wie 
iedereen zijn naam kan noemen. Zijn beroemdheid laat zich vergelijken met die van 
Rembrandt in Nederland als national cultureel erfgoed. 

  

Claude Monet is in Parijs geboren en is begonnen met schilderen in de region Ile de France 
rond Parijs en in Normandië. Landschapen, vergezichten en de hemel zijn belangrijke 
inspiratiebronnen voor de Impressionnisten. Al in zijn erste doeken is te zien hoe de luchten 
hem inspireerde op verschillende locaties: de ruige kusten van Normandië met kliffen, het 
kultuurlandschap van de tuinen, de verschillende afbeeldingen van de Cathédrale de Rouen 
met telkens een andere lichtinval. 

  

De Hollandse luchten hebben sinds eeuwen een bijzondere aantrekkingskracht voor Franse 
kunstenaars. Het is voor een Fransman altijd een verrassing om in een land te komen waar de 
horizon uit meer lucht bestaat dan land. De Hollandse luchten zijn altijd in beweging, de wind 
en het water geven een dynamiek die Claude Monet heeft geprobeerd vast te leggen op doek 
in veel verschillende schilderijen. Of het eerste gezicht lijken de Hollandse luchten meestal 
grijs maar door de wind verandert het heel snel van grijs tot donkergrijs, bijna zwart tot helder 
blauw. 

  

De “Voorzaan en de Westerhem” vertegenwoordigt voor een buitelandse oog het idyllische 
Nederlandse landschap : de molen, de bootjes, een bruggetje, kleine huizen met 
groengewerfde muren, en een oneindige hemel. 

  



Monet heeft 4 maanden in de Zaanstreek doorgebracht. In navolging van hem zijn sinds 150 
jaar zeker meer dan een miljoen Fransen naar de Zaanstreek en de Zaanse Schans gegaan om 
Holland te ontdekken zoals het in hun gedachte is vorm gegeven. 

  

De presentatie van dit schilderij in het zaans Museum onderstrept de sterke culturele link 
tussen onze twee landen. Naast de economische en politieke samenwerking spelt cultuur een 
hoofdrool om onze landen dichterbij elkaar te brengen. 

  

  

Het schilderij is nu te bekijken voor het grote publiek.  

Ik bedank het Zaans museum en zijn partners die het mogelijk hebben gemaakt “De Voorzaan 
en de Westerhem” van Claude Monet naar Zaandam te brengen, of beter gezegd terug te 
brengen. 

  

Monsieur le directeur, c’est un plaisir d’être avec vous aujourd’hui et je vous remercie pour 
cette initiative 

 

 

 


